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Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.31-4.32. 

 

Η ένδεια έχει και τα πλεονεκτήματά της. 

 

Στην εξέλιξη του Συμποσίου του Ξενοφώντος ο καθένας εκ των ομιλητών και 

συνδαιτημόνων κατονομάζει και αιτιολογεί ένα πράγμα για το οποίο νοιώθει 

υπερήφανος και ευδαίμων. Στο απόσπασμα αυτό ο Χαρμίδης, αντίθετα με την κοινή 

λογική, αιτιολογεί τις αιτίες για τις οποίες νοιώθει ευτυχής, εφόσον από πλούσιος 

κατάντησε πτωχός και ενδεής. 

 

Ἐγὼ τοίνυν ἐν τῇδε τῇ πόλει ὅτε μὲν πλούσιος ἦν πρῶτον μὲν ἐφοβούμην μή τίς μου τὴν 

οἰκίαν διορύξας καὶ τὰ χρήματα λάβοι καὶ αὐτόν τί με κακὸν ἐργάσαιτο· ἔπειτα δὲ καὶ 

τοὺς συκοφάντας ἐθεράπευον, εἰδὼς ὅτι παθεῖν μᾶλλον κακῶς ἱκανὸς εἴην ἢ ποιῆσαι 

ἐκείνους. Καὶ γὰρ δὴ καὶ προσετάττετο μὲν ἀεί τί μοι δαπανᾶν ὑπὸ τῆς πόλεως, 

ἀποδημῆσαι δὲ οὐδαμοῦ ἐξῆν.  Νῦν δ’ ἐπειδὴ τῶν ὑπερορίων στέρομαι καὶ τὰ ἔγγεια οὐ 

καρποῦμαι καὶ τὰ ἐκ τῆς οἰκίας πέπραται, ἡδέως μὲν καθεύδω ἐκτεταμένος, πιστὸς  δὲ  

τῇ  πόλει  γεγένημαι,  οὐκέτι  δὲ  ἀπειλοῦμαι,  ἀλλ’  ἤδη  ἀπειλῶ ἄλλοις, ὡς ἐλευθέρῳ τε 

ἔξεστί μοι καὶ ἀποδημεῖν καὶ ἐπιδημεῖν· ὑπανίστανται δέ μοι ἤδη καὶ θάκων καὶ ὁδῶν 

ἐξίστανται οἱ πλούσιοι. Καί εἰμι νῦν μὲν τυράννῳ ἐοικώς, τότε δὲ σαφῶς δοῦλος ἦν· καὶ 

τότε μὲν ἐγὼ φόρον ἀπέφερον τῷ δήμῳ, νῦν δὲ ἡ πόλις τέλος φέρουσα τρέφει με. Ἀλλὰ 

καὶ Σωκράτει, ὅτε μὲν πλούσιος ἦν, ἐλοιδόρουν με ὅτι συνῆν, νῦν δ’ ἐπεὶ πένης 

γεγένημαι, οὐκέτι οὐδὲν μέλει οὐδενί. Καὶ μὴν ὅτε μέν γε πολλὰ εἶχον, ἀεί τι ἀπέβαλλον 

ἢ ὑπὸ τῆς πόλεως ἢ ὑπὸ τῆς τύχης· νῦν δὲ ἀποβάλλω μὲν οὐδέν (οὐδὲ γὰρ ἔχω), ἀεὶ δέ τι 

λήψεσθαι ἐλπίζω.                                                   

τὰ ὑπερόρια : οι ασχολίες και η περιουσία εκτός πόλεως. // τὰ ἔγγεια : η εγχώρια 

περιουσία, τα εγχώρια κτήματα. // ὑπανίσταμαι θάκου : σηκώνομαι από το κάθισμα 

λόγω σεβασμού. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα «Καὶ γὰρ δὴ καὶ 

προσετάττετο ……. νῦν δὲ ἡ πόλις τέλος φέρουσα τρέφει με.». 

Μονάδες 20 

 

Α2. Για ποιούς λόγος ο Χαρμίδης νοιώθει ευγνώμων που πτώχευσε; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να κάνετε παραθετική αντικατάσταση των λέξεων στον γραμματικό τύπο που 

βρίσκονται : κακὸν, μᾶλλον, ἡδέως, πένης, πολλὰ. 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 
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Β1β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους του κειμένου στον μέλλοντα και στον 

παρακείμενο, διατηρώντας φωνή, έγκλιση, πρόσωπο : λάβοι, παθεῖν, προσετάττετο, 

ἐξίστανται, φέρουσα. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 
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Β2α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω τύποι του κειμένου : ἢ ποιῆσαι,  τῇ  

πόλει, ἐπιδημεῖν, μοι, Σωκράτει,  ὑπὸ τῆς τύχης. 
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Β2β. Ἀλλὰ καὶ Σωκράτει… οὐδὲν μέλει οὐδενί : Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες 

προτάσεις της περιόδου.    

Μονάδες 3 

 

Β2γ. «καὶ τότε μὲν ἐγὼ φόρον ἀπέφερον …τρέφει με» : Η περίοδος αυτή να τραπεί σε 

απαρεμφατική πρόταση (πλαγίου λόγου), εξαρτώμενη από την φράση Χαρμίδης εἶπε.   

Μονάδες 1 


